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Gedragscode vrijwillige 

medewerkers bij Stichting 

Jeugddorp Leiden 

Deze gedragscode is bedoeld voor iedereen die als vrijwilliger bij Jeugddorp Leiden werkzaam 

is. De gedragscode bevat gedragsregels die als leidraad dienen voor de dagelijkse gang van 

zaken bij Jeugddorp Leiden.  

Stichting Jeugddorp Leiden verwacht dat iedereen die vrijwilligerswerk doet bij Jeugddorp op 

de hoogte is van deze gedragscode en in diens geest zal handelen. Bij twijfel geldt: Maak 

zaken bespreekbaar met de coördinator van Jeugddorp en zoek samen naar bruikbare 

interpretaties. Daarnaast wordt er verwacht dat vrijwilligers elkaar aanspreken en stimuleren 

tot positieve gedragingen.  

Algemeen 

● Vrijwilligers op Jeugddorp tonen een open houding tegenover andere meningen, 

levenshoudingen en culturen. Zij onthouden zich van gedrag dat hinderlijk of kwetsbaar 

is voor anderen. (Seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie worden niet 

getolereerd. 

● De eerste prioriteit van alle vrijwilligers ligt bij het welzijn en het plezier van de kinderen. 

Het is belangrijk om het onderling gezellig te hebben, maar dit dient altijd ná het plezier 

van de kinderen te komen.  

● Bij de start van de deelname aan Jeugddorp, ontvangen vrijwilligers een t-shirt met het 

logo van de organisatie. Je bent verplicht deze te dragen tijdens Jeugddorp. Het t-shirt 

mag alleen voorzien worden van je eigen naam. Je kleding dient representatief te zijn. Dit 

houdt in dat de kleding niet te kort mag zijn en geen aanstootgevende teksten mag 

bevatten. De vrijwilligerscoördinator heeft hierin een doorslaggevende stem.  

● Het is niet toegestaan eigendommen van Jeugddorp mee naar huis te nemen – met 

uitzondering van het t-shirt – zonder voorafgaand overleg met de coördinator.  

● Je mag je mobiele telefoon bij je houden, maar niet gebruiken, tenzij van te voren 

overlegd met de vrijwilligerscoördinator.  

● Het is niet toegestaan om (im)materiële vergoedingen aan te nemen die niet in rede zijn.  
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Social media 

● Het is niet toegestaan om zonder overleg foto’s waar kinderen op staan op Facebook of 

andere social media kanalen te zetten.  

● Blijf beleefd en respectvol in je reacties naar en over anderen die over Jeugddorp praten. 

 

Roken 

● Roken is op Jeugddorp alleen toegestaan buiten het zicht van de kinderen, achter het 

gebouw van de Blackcaps.  

● Vrijwilligers die willen roken, dienen dit te overleggen met de coördinator van hun 

onderdeel alvorens te gaan roken. De vrijwilliger wordt geacht deze rookpauzes zo kort 

mogelijk te houden.  

● Ouders of andere bezoekers van Jeugddorp worden tevens verzocht deze regels rondom 

roken in acht te nemen: Jeugddorp is een rookvrije zone. De vrijwilliger spreekt ouders 

hier ook op aan.  

 

Alcohol  en drugsgebruik 

● Het is verboden om tijdens Jeugddorp alcohol of drugs in het bezit te hebben, te 

verkopen of te gebruiken.  

● Het is niet toegestaan om tijdens Jeugddorp onder invloed van alcohol of drugs te zijn.  

Overtreding van deze of bovenstaande gedragsregel leidt tot onmiddellijke, 

onherroepelijke verwijdering van het Jeugddorp terrein.  

● Stichting Jeugddorp Leiden verstrekt op (eind)feesten en andere gelegenheden waar 

enkel vrijwilligers aanwezig zijn, een beperkte hoeveelheid zwak alcoholische dranken. 

Sterke drank wordt in geen geval getolereerd op het Jeugddorp terrein. Alcohol wordt 

enkel verstrekt aan vrijwilligers die de wettelijke leeftijd waarop gedronken mag worden 

hebben bereikt (18 jaar). De vrijwilliger wordt geacht verantwoord te drinken en geen 

overlast te veroorzaken door ongepast gedrag.  

  

mailto:contact@jeugddorpleiden.nl
http://www.jeugddorpleiden.nl/


Stichting Jeugddorp Leiden 

Kornoeljelaan 38 

2211 NT Noordwijkerhout 

Tel: 06-26529270 

contact@jeugddorpleiden.nl 

www.jeugddorpleiden.nl 
 

 

 

Gedragscode omgang kinderen 

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en kinderen bij Jeugddorp Leiden zijn niet 

eenduidig. Waar het ene kind even op schoot wil zitten als het troost zoekt, heeft de ander juist 

geen behoefte om aangeraakt te worden. Het is daarom niet mogelijk om precieze grenzen te 

stellen die voor alle kinderen in alle situaties gelden. Gezien veel kinderen nabijheid en 

lichamelijk contact ook nodig hebben om te kunnen groeien, is dat ook niet wenselijk. 

Er is echter wel één heel duidelijk grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten 

tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen die bij ons komen absoluut niet toelaatbaar 

zijn.  

Deze regel sluit aan op art. 249 van het Wetboek van Strafrecht, waarin het volgende staat: Hij die 

ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, 

opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of 

onderschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een geldboete van 

de vierde categorie.  
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Om deze grens concreet vorm te geven, heeft Stichting Jeugddorp Leiden de volgende regels 

opgesteld: 

● Op Jeugddorp wordt gewerkt met het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe houdt in dat 

er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht 

of vrijwilliger. Dat betekent dat het niet toegestaan is om in je eentje met een kind in een 

afgesloten ruimte te gaan zitten.  

● De vrijwilliger zorgt ervoor dat er een prettige, veilige sfeer op Jeugddorp is. Het maken 

van beledigende grappen is daarom niet toegestaan.  

● De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van het 

kind.  De vrijwilliger raakt een kind niet op zodanige wijze aan dat deze naar redelijke 

verwachting als seksueel of erotisch kan worden geïnterpreteerd. Alle seksuele 

handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kind tot achttien jaar zijn onder 

geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

● De vrijwilliger beschermt het kind naar zijn beste vermogen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling en/of seksueel misbruik. Hij ziet er actief op toe dat de 

gedragscode wordt nageleefd. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in 

overeenkomst is met deze gedragscode is hij verplicht hiervan melding te maken bij één 

van de vertrouwenspersonen. Dit zijn Femke Mens en Alex Duivenvoorde.  

 

Handtekening vrijwilligerscoördinator Jeugddorp 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

 

Handtekening vrijwilliger 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening:  
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